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Szanowni Rodzice!
Państwa dzieci kończą kolejny etap edukacji. Od dorosłych oczekują pomocy w podjęciu decyzji wyboru
dalszego kształcenia. Nikt lepiej od rodziców nie rozumie, że dobre podstawy wykształcenia ogólnego są
niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dorosłości. Powierzając I Liceum Ogólnokształcącemu im. T. Kościuszki
we Włodawie dalszą edukację swoich dzieci, możecie być Państwo pewni, że dokonaliście właściwego wyboru,
ponieważ:
 jesteśmy szkołą bezpieczną, położoną w centrum miasta, z bogatą historią i profesjonalną kadrą
nauczycielską;
 osiągamy najlepsze w powiecie wyniki matury; w 2020 roku zdawalność w I LO wyniosła 94% (powiat
włodawski 87%, lubelskie 86%, kraj 87%);
 zajmujemy wysokie lokaty w corocznych rankingach najlepszych szkół w Polsce;
w 2021 r. zostaliśmy nagrodzeni Srebrną Tarczą w Rankingu Perspektyw;
 oferujemy naukę 6 języków obcych (najszersza oferta w powiecie);
 nasi uczniowie mają możliwość otrzymania stypendium, np. Zarządu Powiatu we Włodawie czy programu
stypendialnego Fundacji Św. Mikołaja”, z którą szkoła współpracuje od 2010 r.; przyznano już 67
stypendiów;
 nie jesteśmy szkołą tylko dla zdolnych – oferta zajęć pozalekcyjnych obejmuje także uczniów, którzy
mają trudności w nauce; są prowadzone zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do matury;
 dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem klasopracowni;
 przy szkole funkcjonuje internat (81 miejsc);
 aktywni i kreatywni uczniowie mogą wykorzystywać swoje pomysły w pracy Samorządu Uczniowskiego,
redakcji gazetki „Koń Kościuszki”, Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz w drużynach Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej i Kole Przyjaciół Biblioteki;
 realizujemy różnego rodzaju projekty i programy, np.: projekt międzynarodowych warsztatów
językowych;
 w ramach programu Erasmus+ Power planujemy wymianę młodzieży z Litwą;
 jesteśmy szkołą sukcesu, co potwierdzają ogólnopolskie statystyki EWD, czyli tzw. Edukacyjnej Wartości
Dodanej.
Z wyrazami szacunku
/-/ Arlena Krawczuk dyrektor liceum
Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2021/2022

Klasa
przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

1A

1B

1C

1D

społeczno prawna

przyrodnicza

matematycznofizyczna

europejska

1. język polski
2. język angielski
3. historia albo
wos

1. biologia
2. język angielski
3. chemia albo
matematyka

1. matematyka
2. język angielski
3. fizyka albo wos

1. geografia
2. język angielski
3. wos albo
historia

We wszystkich klasach drugi język do wyboru:
język rosyjski, język niemiecki – kontynuacja
język francuski, język hiszpański – od podstaw
Grupa językowa lub grupa z przedmiotem rozszerzonym zostanie utworzona w danej klasie,
gdy zbierze się minimum 10 osób.

